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ПЕРЕДМОВА
Руське видавниче товариство з обмеженою відповідальністю було засноване
2 березня 1909 року на засіданні москвофільської організації „Русской народной партии” у
м. Львові. Тоді ж було затверджено статут товариства.
Метою товариства було друкування, видання та торгівля газетами, журналами та
літературою.
Керівними органами Руського видавничого товариства були загальні збори і керівна
рада. Загальні збори скликалися раз на рік, а в разі потреби – надзвичайні загальні збори.
Загальні збори затверджували звіт товариства, річний баланс, приймали рішення про зміни
до статуту.
Керівна рада складалася з 9 членів і їх заступників, в кількості троє осіб, які
обиралися на загальних зборах терміном на три роки. До складу керівної ради входили:
голова – В. Дудикевич, заступник голови О. Авдиковський, секретар М. Глушкевич, члени
– Л. Алексевич, І. Гриневецький, о. Кочмарчик, о. Красицький, В. Літинський, о. Мащак;
заступники членів – Д. Марков, Г. Малець, А. Криськов.
Для вступу в товариство необхідно було:
 зробити внесок у розмірі 1 пая (500 корон, кількість паїв необмежена);
 вступний внесок – 10 корон;
 підписатися під уставом товариства;
23 вересня 1909 року Руське видавниче товариство ввійшло до складу „Русского
Ревизійного Союза” у м. Львові.
Наприкінці 1910 року товариство налічувало 51 особу.
Документи фондоутворювача збереглися в незначній кількості. Це повідомлення
Комітету засновників „Русского Ревизійного Союза” у м. Львові про входження до його
складу „Руського видавничого товариства”, листування, фінансові звіти.
Документи фонду написані українською, російською та польською мовами.
Хронологічні рамки – 1909-1924 рр.
У 2006 р. з метою підвищення інформативності опис фонду був перероблений.
У процесі перероблення було уточнено крайні дати документів, відредаговано заголовки
справ, документи в середині справ просистематизовано і пронумеровано.
Підстава: документи фонду
Молодший науковий співробітник
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№ п\п

Заголовки справ

Крайні
дати

Кількість
аркушів

Мова
документів

1

Повідомлення про заснування, керівний
склад і структуру Руського видавничого
товариства
Повідомлення Комітету засновників «Русского Ревизійного Союза» у Львові про
входження до його складу Руського
видавничого товариства
Рішення «Народного Совъта», керівного
органу «Русской народной партии» у
Львові, про організацію видавничої комісії
Відомості про прибутки і видатки
видавництва газети «Прикарпатская Русь»
у Львові
Заяви Руського видавничого товариства у
Львові про вступ у члени товариства
«Львовская самопомощь» та кредитного
товариства «Надежда» в с. Криниця
Листування з адміністрацією податків у
Львові про надіслання звітів і встановлення
розмірів податку
Фінансовий звіт товариства, том І
Те ж, том ІІ і останній
Рахунки, розписки, квитанції та ін.
фінансові документи товариства
Витяг з касової книги про оплату внесків
Заяви Вінцковського Д., Дроздовського В.,
Чернія І. та ін. про надання посад і
матеріальної допомоги
Лист Сабіна Д. до представника Лемківскої державної думи, члена «Русской
народной
партии»
про
висунення
кандидатури в депутати сейму
Листування редакцій газет «Жизнь», «Воля
Народа» у Львові з товариством «Самопомощь» в м. Ужгороді про фінансові
розрахунки
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В опис внесено 14 (чотирнадцять) справ з № 1 по № 14.
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